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 ה מ ד קה
 בתקופתו היהודי. בעולם פילון של עמדתו על עברו ומשונים שוניםגלגולים

 בעוד היהדות, על מצדו השפעה של עקבות כל כמעט למצוא אין אחריה רבוזמן
 על ובהשפעתו הנוצרי, בעולם השוב לגורם פילון נעשה מותו אחרי קצרשומן

 העולם בעיני הגדולים. מאבות-הכנסיה כאחד מקום תופס הוא הנוצריתהמחשבה

 היהדות על פילון השפעת של כל-שהם עקבות מהם. כאחד נחשב הואהנוצרי
 רק 111~נ~נ~נ(. בעמ' 3 הערה להלן )עי' פוזננסקי גילה והעשירית התשיעיתבמאה
 תורתו על ידיעת-מה למצוא יש שלו, עינים' ב"מאור האדומים, מן עזריהואצל
 מתוך רק אותה הכיר הוא אולם *ידידיהי, לו קורא שהוא כמו או פילון,של

 עצמו. המקור מן ולא רומי,תרגום
 לטפל היהודיים החוקרים מתחילים ה"ט במאה ורק רבים, דורותעברו
 לחוקרים לא צרכה, כל לנו ברורה עדיין היא אין הזה היום עד ואולםבאישיותו.
 ההשגה בעד קדומות דעות מפריעות שלפעמים דומה, היהדות. לחכמי ולאהנוצרים
 רייטצנשטיין, ךיכרד קיצוניות: דעות שתי כאן להביא די פילון. שלהנכונה
 את מסכם 30, עמ' העתיק", לסו'נקרטיסמוס *מחקרים בספרו העתיקה, הדת חוקרלמשל,
 ממערב, מזרח כרחוק היוונות, מן הוא רחוק *...והרי : אלה בדברים פילון עלדעתו

 שאין אלא עוד ולא איננו, פילוסוף גם הזאת. ההשכלה את אהבים מתנה הוא כיאם
 כבוד, מתן משום בזה יהא פילוסופיה. לגבי פנימית התענינות של יחס כל אפילולו

 להבליט אלא רוצה הוא אין , אקלקטיקן בתור לציינו רצינו אילו המדה, מןלמעלה
 אותם שלקט זולים, פילוסופיים בקישוטים דרשותיו את ולתבל השכלתואת

 אחרים של רגשותיהם בקליטת ווירטואוזי אמן שיטה. כל ללא שוניםממקומות
 אישיות בתור הוא, חסר הרי - בהרצאותיו גנדרן משלו, הם כאילוובהבעתם
 נביא. להיות בכדי הדרוש, הכח הוא וחסר מויסטיקן, להיות בכדי עמקות,דתית,
 על לא השפעה, כל ללא נשאר הוא וכך הנפש. את מרומם אלא הואאין



הקדמה1

 לעומת 1(. ..." שתיהן בעיני חן למצוא רוצה שהוא מפני היהדות, על ולאהיוונות
 ישראלית" ב"היסטוריה קלוזנר, יוסף העברי המלומד של דעתו את השוהזאת
 ומעמיד 65( עמ' )שם גדול" יהודי כ"פילוסוף שמגדירו ואילך, 50 עמ' ד',חלק
 ושפינוזה. בן-גבירול עם אחת בשורהאותו

 הרוח בתולדות וכתופעה כאישיות פילון של מהותו כראוי הובררה לאעדיין
 כתביו, של הבקרתית בהוצאה בידינו כבר נמצא מדוייקת לחקירה היסודהאנושית.

 עתידים )האחרונים הארמני בתרגום רק שנשתמרו הספרים ובלי הקטעים בליאמנם
 החוקרים בקרב מרובה התעוררות כיום לציין יש יהודי(. מלומד ע"י לאורלצאת
 היינמאן יצחק נתן לכך הדחיפה פילון. של להבנתו בנוגע דורנו בנישל

 האלמנטים הם מה השאלה: את ביחוד עורר הוא זה. במקצוע החשובותבעבודותיו
 אינטרפרטציה של יסוד על זו, באישיות אותם לגלות שאפשר והיווניים,היהודיים
 בפילון, המטפלים יהודיים חוקרים כמה כעת שנמצאים וטוב, זהיר. ונתוחהיסטורית

 משפט עליו לחרוץ כדי ובחויותיו, בהרגשותיו מיוחדת התעמקות דרושהשהרי
 צרכו. כל אותו הולםשיהא

 המועטים הנסיונות עברית. צורה לפילון לתת כה עד ניסו שלאכמעט
 ד"ר פרסם האחרון בזמן 2(. 65 עמ' שם, קלוזנר, יוסף אצל רשומים זהבנידון
 ההעולם* פילון של כתביו מתוך אחדים קטעים של עברי תרגום קמינקאאהרן
 ואילך(. 339 ואילך, 313 ואילך, 295 ואילך, 266 ואילך, 238 עמ'1926,

 של תרגומו וגם כל-עיקר. קל תפקיד זה אין - עברית צורה לפילוןליחן
 של ביאוריו ז התנכ*י הסגנון אל מושך עצמו החומר קלה. עבודה היתה לאספרנו
 פילון, של וסגנונו שפתו עצם אולם , ימי-הבינים של הפילוסופי הסגנון אל -פילון

 של ובאוצר המשפטים של הבנין ברוחב בגמישות, הליניסטי, בשפעהמצטיינים
 המתרגם של מתפקידו המודרנית, העברית של הסגנון אל מושכים אלהמלים-כל
 ואולם לטכסט. נאמן להשאר היא: הראשונה החובה אבל הזהב. שביל אתלמצוא

 ואילד. 231 עמ' שלישית(, למהדורה היוונית" הספרות שתולדות ווילאמוביץ - לכר בדומה1(
 366. עמ' ב', חלק Vrsprung, .ט Christentums des Anf~nge : מאיר אדוארד של דעתוהשוה

 אחיי של התרגום נתפרסמו שבו 1838(, )פרג, פלעש יוסף של בכרך כי להעיר, כדאי2(
 יצא ידו על הדברות-. עשרת הכולל רביעי, אספר גם ניתן והרשתים", האיסיים "כת על והספרמשה"
 ממני הקדושה ללשוננו הועתק ... אלהים" דברי היורש "מן האלכסגדרוני. פילון : עברי ספר עודלאור
 1830. לנדאו, ל. י. דפוס פרם פלעש,יוסף
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 אינן ההערות אם פילון. של הבנתו לשם ההתענינות את בו ולעורר לקוראלעזור
 הצרכים עם להתחשב בדרישה הטעם את למצוא יש הרי אחדי, ומעורכולן

 הקורא את להדריך הוא, המבוא של תפקידו גם העברי. הקורא שלהמיוחדים
 הספר בהבנת לסייע רק אמנם מכוון המבוא פילון. של ההבנה לקראתולהכינו
 עתה הנמסר פילון, מכתבי הראשון הוא זה וספר היות אולם העולם". בריאת*על

 לספריו השייכים אחדים, פרטים על לפעמים לעמוד היה ההכרח מן העברי,לקורא
 לקורא, סיוע מתן משום במבוא יהא אם בכלל. אישיותו ואל פילון שלהאחרים
 - פילון של הנכונה להשגה להגיע בכדי ולחקור, לחפש עליו כוון באיזהשידע
 על רק ליתן. יכלתי לא הספר להבנת שלמה סקירה תפקידו. את ימלא הואהרי

 פילון, על החקירה במסקנות להצטמצם השתדלתי בפרוטרוט. עמדתיהקומפוסיציה
 את להדגיש או מסופקים דברים על לעמוד ולא הזה, היום עד אליהןשהגענו
 לא מסוימות פרובלימות על להתוכח המקובלת. מהדעה שונה דעתי שבהםהדברים,
 לכך. המקום זו, בהוצאה כאן, לא כירציתי,

 המקומות כהן-וונדלנד. בהוצאת כהן של הטכסט שמש זה לתרגוםיסוד
 ביאורים בנספחות. ציינתי לתקנו, ונסיתי הנוסח על חולק אני שבהםהמועטים,

 מילר ג. י. של ספרו למשל, המדעית, הספרות כמה עד אחר. במקום אתןלכך
 יכירו - לעזרתי היו כהן, ל. של הגרמנית בהוצאה וההערות לספרנובפירושו
 לקט והתלמודית המדרשית בספרות המקבילים המקומות של החומר אתהמבינים.
 הקורא יכיר שבהערות המתימטיים בביאורים מן. ד"ר עצמו, המתרגםבעיקר
 צורה מתן בעד גם תודה מביר אני לו הנ"ל. זה, במקצוע מומחה של ידובתודה
 שאול המשורר בידי נעשה לסולון האלגיה של בחרוזים התרגום למבוא.עברית

 בהשוואה התרגום על בטובו עבר רוגוזניצקי, גדליהו מר תלמידי,טשרניחובסקי.
 את קראו בנעט וד-ר רות פרופ' חברי לתקונו. מקומות בהרבה והועיל המקוראל

 התענינות זה לתרגום הקדיש יונוביץ י. הד"ר הענין. לטובת הערות והעירוהמבוא
 תודתנו נתונה לכולם הספר. לטובת שהיתהרבה,

 שובהמומה
 העברית האוניברסיטהירושלים,

 )7,11.1931( תרצ-א בשבט כ"א ליוםאור


